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 چکيده
. هدف اين پژوهش، تعيين ارتباط احتمالي شكست و موفقيت و انتظارات خودكارامدي در يادگيري مهارت تيراندازي بود

ها آزمودني. شدنددانشجوي تربيت بدني دانشگاه اروميه بودند كه در دو گروه تجربي و يك گروه كنترل سازماندهي  36ها آزمودني

در پايان هريك از . در برنامة آموزش تيراندازي با تفنگ بادي به مدت يك روز و سپس به مدت سه روز در تمرينات شركت كردند

گروه دوم . دريافت كردند( امتياز باال، خطاي كم)آميز جلسات تمرين، گروه تجربي اول بازخورد كالمي حاكي از عملكرد موفقيت

در پايان دورة . گروه كنترل بازخوردي دريافت نكرد. دريافت كردند( امتياز كم، خطاي زياد)بر عملكرد ضعيف مي مبنيبازخورد كال

عنوان آزمون عملكرد و ها تكليف معيار شامل يك نيم فرم تيراندازي را بهتمريني كلية آزمودنيساعت بي 84تمرين و نيز پس از 

ها پرسشنامة خودكارامدي باندورا و آدامز را شامل يك تكليف معيار در مرحلة يادداري آزمودني قبل از انجام. يادداري اجرا كردند

بيني سطح اجراي آتي خود در آزمون يادداري پاسخ سؤال پاسخ آزاد دربارة علت اصلي عملكرد و نيز پنج سؤال ديگر در مورد پيش

-ي احتمالي ناشي از متغيرهاي تحقيق با استفاده از آزمون واريانس يكهامنظور بررسي تفاوتهاي آزمون يادداري بهداده. دادند

تحليل ( 50/5در سطح آلفاي )متغيره و آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي تعيين ارتباط معنادار بين اجراي تخميني و واقعي 

همچنين عوامل سطح و . شتندتري نسبت به گروه موفقيت دانتايج نشان داد گروه شكست و گروه كنترل عملكرد ضعيف. شد

شده در پرسشنامة خودكارامدي اعضاي گروه موفقيت باالتر از گروه كنترل و شكست و از نظر آماري قدرت خودكارامدي ادراك

ر ها از نظرية باندورا ديافته. شده و اجراي واقعي فقط در گروه موفقيت معنادار بودبينيدر نهايت ارتباط اجراي پيش. معنادار بود

 .كندآميز بر ارتقاي خودكارامدي حمايت ميزمينة آثار تجارب موفقيت

 

 های کليدیواژه
 .موفقيت، شكست، خودكارامدي، عملكرد، يادگيري، تيراندازي
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 مقدمه

يك از آنها در زندگي روزمره هاي مختلف خودآگاهي، شايد هيچعقيده دارد در ميان جنبه( 991 )  باندورا

كند باورهاي نظرية انتظارات خودكارامدي پيشنهاد مي. كارامدي فردي ايشان نيست مؤثرتر از مفهوم

(. 0)كند كننده و ميانجيگرانه در الگوهاي تفكر، رفتار و انگيزش فرد بازي ميبينيخودكارامدي نقش پيش

 را تشريح اي مشخص انتظارات خودكارامدي باورهاي فرد در توانايي انجام يك تكليف معين يا كسب نتيجه

تواند با هر آنچه شود، بلكه به قضاوت آنچه فرد ميهايي كه فرد دارد، مربوط نمياين انتظارات به مهارت. كندمي

عنوان ، انتظارات خودكارامدي به(555 )  عقيدة موريتزو فلتزبه. پردازدهايي كه داراست انجام دهد، مياز مهارت

افراد با انتظارات خودكارامدي باالتر توجه خود را بر تكليف در (. 1 )ر است نفس موقعيتي ويژه مورد نظاعتماد به

تر ممكن كه افراد با انتظارات خودكارامدي پايينكنند، درحاليحال اجرا متمركز كرده و كوشش بيشتري مي

ند كه كباندورا خاطرنشان مي. هاي در دسترس منحرف شودحلسرعت مضطرب شده و توجهشان از راهاست به

هاي هاي ضروري و نيز محرككنندة عمدة رفتار هستند كه مهارتهاي خودكارامدي فقط زماني تعيينقضاوت

 (.8)مناسب وجود داشته باشند 

-تواند از طريق چهار دسته اطالعات ايجاد شود و توسعه يابد، عملكرد موفقيتانتظارات خودكارامدي مي

تغييرات خودكارامدي رفتار واقعي را تحت . 3هاي انگيختگيو حالت 0ميهاي كال، ترغيب8، تجارب جانشين6آميز

اي است كه اطالعات قابل اعتمادي را اولين منشاء انتظارات خودكارامدي، تجارب ماهرانه(. 6 )دهد تأثير قرار مي

-موجب مي اگر فرد در حال يادگيري مهارت جديد باشد، تمرين صحيح و اصولي مهارت. كندبراي فرد فراهم مي

مربيان ورزشي بايد با . دهنده اجرا كندتواند مهارت را براساس نظر آموزشتدريج باور كند كه ميوي به ،شود

                                                           
1 -  Bandura 

2  - Moritze, Feltze 

3  - Performance accomplishments 

4  - Vicarious experience 

5  - Verbeal persuasion 

6  - Emotinal arousal 
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تجارب . آميزي در عملكرد داشته باشديادگيرنده كمك كنند تا تجارب موفقيتاستفاده از راهكارهاي گوناگون به

مانند فردي كه براي اولين بار در آموزش شنا شركت . دتواند موجب افزايش خودكارامدي شوجانشين نيز مي

هاي هرچند ترغيب. كندكرده و قبل از ورود به آب، شنا كردن و زير آب رفتن همساالن خود را مشاهده مي

 د، شما يكالمي اثر كمتري از تجارب فرد دارد، مربيان و معلمان با اداي جمالتي مانند شما بااستعداد هست

اين هدف از طريق ارائة بازخورد با نقش انگيزشي . كنندكار را انجام دهيد، مبتديان را تشويق مي توانيد اينمي

 .شودتأمين مي

 انتظارات خودكارامدي به تعداد   «سطح». انتظارات خودكارامدي داراي دو شاخص اصلي است

در مطالعه بر روي ( 555 )ز و فلتز طور مثال موريتبه. كندتكاليف قابل اجرا و عملكرد قابل دسترسي، اشاره مي

 صورت ايستاده از لبة استخر را ها، اجراي شيرجة پشت از تخته را باالترين سطح و پرش بهروندهشيرجه

عنوان تواند بهاي ميهاي چندمرحلههاي يك مهارت پيچيده يا فعاليتبخش. ترين سطح در نظر گرفتندپايين

 ميزان اطمينان از كسب موفقيت مورد انتظار فرد در هر سطح را بيان   «قدرت». سطوح مدنظر قرار گيرد

در تكليف . شودطور معمول با مقياس درصدي از اطمينان مطلق سنجيده ميقدرت خودكارامدي به. كندمي

درصد اطمينان داشته باشد، اما اطمينان از  55 شيرجه، شخص ممكن است در سطح مهارت پرش از لبة استخر 

 (.1 )درصد باشد  5 آميز شيرجة پشت فقط وفقيتاجراي م

هاي ورزشي، هاي حركتي و آموزش مهارتدر زمينة رابطة متقابل انتظارات خودكارامدي و عملكرد در حيطه

از وجود رابطة مثبت و مؤثر ميان خودكارامدي و عملكرد ( 555 )محققان بسياري همچون موريتز، فلتز 

. كنندتحقيقات جديدتري نيز به رابطة ميان خودكارامدي و انگيزش اشاره مي. اندآميز آتي حمايت كردهموفقيت

از سوي ديگر، مربي در (. 0)به رابطة ميان خودكارامدي و انگيزش مثبت اشاره كرده است ( 991 )باندورا 

 ل، مربي او: اين نقش دو بعد عمده دارد. كنداي بازي ميهاي ورزشي نقش ارزندهيادگيري و اجراي مهارت

                                                           
1  - Level 

2  - Strength 
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تواند در حين و بعد از عملكرد رود؛ دوم، مربي ميشمار ميعنوان مرجعي براي قضاوت عملكرد بازيكن بهبه

نقش دوم مربي در زمينة بازخورد . منظور بهبود و رفع اشتباهات بازيكن به او بدهداطالعات الزم و ضروري به

 (.1 )دهد اهرانه به بازيكن مياي است كه در حين دورة اكتساب يا در اجراي مافزوده

. هاي ورزشي، مربي در اثرگذاري بر ادراك ورزشكار از عملكرد خود از امتياز زيادي برخوردار استدر موقعيت

آميز بوده است يا خير؟ محتواي تفسير مربي كند آيا عملكرد، موفقيتارزيابي مربي از اعمال ورزشكار تعيين مي

اي مؤثر بر تصميم بازيكن در بازي يا تمرين، نه فقط بر عملكرد بازيكن، بلكه به گونه قبل و بعد از عملكرد، خواه

كه فرد با انتظارات اين رابطه را تأييد كرده و عقيده دارد زماني( 995 )باندورا . گذارددر ادامة فعاليت تأثير مي

دهد، نسبت مي( روني و ناپايدارعلت د)شود، آن را به فقدان كوشش خودكارامدي باال با ناكامي مواجه مي

( علت دروني و پايدار)دهد كه فرد با انتظارات خودكارامدي پايين، ناكامي را به توانايي اندك نسبت ميدرحالي

 (.8 )شود در مقابل، موفقيت موجب ارتقاي انتظارات خودكارامدي مي

هاي انتظارات م گرفته، ارتباط شاخصوپنج تحقيق انجادر فراتحليلي بر پاية چهل( 555 )فلتز و موريتز 

هاي نتايج نشان داد ارتباط ميان عملكرد و خودكارامدي در موقعيت. ندخودكارامدي و عملكرد را بررسي كرد

هاي عملكرد و خودكارامدي گيري، شاخصورزشي و آموزشي هميشه يكسان نيست و عواملي مانند روش اندازه

براي مثال دقت باورهاي خودكارامدي به آگاهي فرد از معيار عيني . قرار دهد تواند اين ارتباط را تحت تأثيرمي

گيري با ماهيت عملكرد هاي اندازهشود، بستگي دارد و هرچه شاخصكه عملكرد فرد بر مبناي آن قضاوت مي

قبلي فرد آميز يا توأم با شكست شك عواملي مانند تجارب موفقيتبي. منطبق باشد، همبستگي بيشتر خواهد بود

شده براي اندازة انتظارات هاي انتخابدر زمينة عملكرد، معيارهاي عيني تفسير عملكرد مطلوب و شاخص

 (.1 )ها در تعيين ارتباط ميان اين عوامل مهم است هاي سنجش اين شاخصخودكارامدي و روش
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ن بر عوامل انگيزشي در پژوهشي تفاوت و تأثير انتظارات خودكارامدي، سن و جنس كودكا(  55 )  چيس

نتايج . هاي ورزشي را بررسي كردو باورهاي خودكارامدي آنها در آينده در مواجهه با شكست در اجراي مهارت

نشان داد كودكان براي يادگيري مهارت جديد، به زمان و تمرين زيادي نياز دارند و طي اين دوره اگر در كسب 

اما اگر كودك باور داشته باشد كه توانايي كسب . كنندمي مهارت احساس ناكامي كنند، فعاليت را متوقف

يكي از اصول نظرية خودكارايي اين است كه . دهدهاي اخير دارد، به فعاليت ادامه ميموفقيت را با وجود ناكامي

زماني كه فرد . شودباورهاي خودكارايي موجب تالش و پايداري براي رسيدن به هدف در مواجهه با ناكامي مي

 دهد، فرد به مرور زمان دچار افت انگيزش كه ناكامي رخ ميفق است، نيازي به مداخله نيست اما زمانيمو

تدريج بر اشتباهات و ناكامي فايق شوند و تواند بهاگر فرد داراي باورهاي خودكارامدي بااليي باشد، مي. شودمي

سودمندي خودكارامدي ( 556 )  لهرب و همكارانما(. 4)به مرور مهارت جديد را بياموزد و عملكرد بهبود يابد 

نتايج نشان داد عامل . بيني شركت افراد در فعاليت جسماني بررسي كردندعنوان شاخصي براي پيشرا به

ها باشد ويژه در خانمهاي ورزشي بهكنندة مناسبي براي پيوستن افراد به فعاليتبينيتواند پيشخودكارامدي مي

ارتباط متقابل اسنادهاي سببي و انتظارات خودكارامدي را تحت تأثير (  55 ) 6و تومانيسباند، بيدل  (.3 )

نتايج نشان داد رابطة بين خودكارامدي و اسنادها، . كنندة شكست و موفقيت بررسي كردندمتغيرهاي تعديل

جب ارتباط مثبت موفقيت مو. گيردبر موفقيت يا شكست در عملكرد قرار ميهاي فرد مبنيتحت تأثير ادراك

در نهايت، اين تحقيق . كندشكست، اين رابطه را به همبستگي منفي تبديل مي وميان اسنادها و خودكارامدي 

آثار شركت در ( 550 ) 8آدامز(. 3)كند نيز به تأثير تجارب قبلي شكست و موفقيت بر اجراهاي آتي تأكيد مي

اختالف ميان گروه كنترل و تجربي . جوان را بررسي كرداي دويدن بر خودكارامدي دختران نوبرنامة مداخله

معنادار نبود، اما سطح خودكارامدي گروه تجربي باالتر از گروه كنترل قرار داشت و اين نتيجه ممكن است ناشي 

                                                           
1 - Chase 

2 - Malherbe & et al 

3 - Band, Bidle & Tomanis 

4 - Adams 
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شده به يادگيرنده يا اطالعات ارائه(. 6)اي آن باشد از عواملي مانند جو رواني حاكم بر مطالعه و شكل مداخله

تواند احساس ويژه اگر جنبة انگيزشي داشته باشد ميري مهارت از طرف مربي و در قالب بازخورد افزوده بهمج

البته تعيين ميزان دقيق . آميز نباشدموفقيت و شايستگي را به فرد القا كند حتي اگر عملكرد وي چندان موفقيت

كل است و به نوع مهارت و روحيات فرد بستگي كه بيشترين اثر مثبت را داشته باشد، مشنحوياين اطالعات به

بندي، فرايندهاي زيربنايي درگير در نشان دادند بازخورد افزوده در تكاليف زمان( 998 )  بوكرز و مگيل. دارد

نقش بازخورد از نظر انگيزشي براي ايجاد ارتباط ميان رفتار و نتيجه . دهديادگيري حركتي را تحت تأثير قرار مي

اكثر قريب به اتفاق تحقيقات قبلي بر رابطة تجارب حاكي از موفقيت و شكست با انتظارات (. 4 ) ضروري است

ارتباط انتظارات خودكارامدي   هاي مذكور در زمينةباتوجه به يافته. اندخودكارامدي در اجراي ماهرانه تأييد كرده

وابط احتمالي اين متغيرها از طريق القاي آميز در اجراي ماهرانه، اين تحقيق درصدد تعيين رو تجارب موفقيت

 .احساس موفقيت يا شكست در اثناي يادگيري مهارت تيراندازي در مردان جوان است

 

 تحقيق روش

تجربي است و از يك طرح آزمايشي با دو گروه تجربي و يك گروه كنترل و طرح روش تحقيق از نوع نيمه

جامعة آماري طرح عبارتند از دانشجويان پسر تربيت . اده شدآزمون مكرر استفآزمون و پستحقيق حاوي پيش

براي تعيين تعداد نمونة تحقيق براساس اطالعات . نفر بودند    بدني دانشگاه اروميه كه در زمان اجراي تحقيق 

و با اطمينان ( آناليز واريانس)اي چندگروهي و روش تعيين حجم نمونه، مطالعات مقايسه(   )تحقيقات مشابه 

در مرحلة اول . نفر برآورد شد 36ها نفر و تعداد كل آزمودني   درصد در هر گروه  45درصد و توان آزمون  90

هاي اثرگذار در يادگيري گزينش از ميان داوطلبان با استفاده از پرسشنامة اطالعات فردي، افراد با ويژگي

                                                           
1  - Buekers & Magill 
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نفر انتخاب و با استفاده از  36و در نهايت تيراندازي مانند استفاده از عينك يا مشكالت جسماني ديگر حذف 

 .هاي تحقيق جايگزين شدندبندي تصادفي در گروهروش بلوك

 تجهيزات و وسايل پژوهش

بخش تجربي تحقيق اجراي يك دوره آموزش تيراندازي با رعايت كلية معيارهاي اين رشته و در شرايط 

س ضوابط و قوانين مدون رشتة تيراندازي با تفنگ بادي در تجهيزات و وسايل مورد استفاده عيناً براسا. واقعي بود

 .سالن تيراندازي تهيه شد

عملي اصول تيراندازي با تفنگ زير نظر مربي  ها در جلسة آموزش نظري ودر اولين روز، كلية آزمودني

تير،  5 آزمون شامل يك كوشش حاوي عنوان آشنايي عملي، در پيشبعد از اجراي پنج تير به. شركت كردند

ها با استفاده از آزمون براي اطمينان از همگن بودن گروه. امتياز ثبت شد 55 شركت كردند و نتايج از صفر تا 

از روز . هاي آزمودني مقايسه و اختالف معناداري مشاهده نشد، ميانگين گروه(ANOVA)متغيري واريانس يك

تير و  5 تيراندازي شامل سه كوشش تمريني به تعداد  ها براساس برنامة تنظيمي به تمرين مهارتدوم، آزمودني

آزمون در انتهاي هر جلسه، آزمون عملكرد مشابه پيش. در هر جلسه پرداختند( يك نيم فرم)تير  65در مجموع 

در خالل سه روز دورة اكتساب، متغيرهاي مستقل شامل القاي حالت . عنوان عملكرد ثبت شدبرگزار و نتايج به

هاي گروه موفقيت بعد از هر كوشش و آزمون به آزمودني. هاي تجربي اعمال شدست به گروهموفقيت و شك

روز بعد نيز با بيان . آميز استشد امتياز ايشان باالتر از ميانگين بوده و عملكرد آنها موفقيتعملكرد گفته مي

ت گروه شكس. ها و مطلوب استوهشد عملكرد گروه باالتر از حد ميانگين گرهاي آماري به آنها گفته ميمشخصه

نيز بعد از هر كوشش و آزمون عملكرد از طريق بازخورد افزودة كالمي از كيفيت عملكرد خود مبني بر عملكرد 

بر پايين بودن ميانگين در مقايسه با گروه ديگر و روز بعد نيز با اطالعات آماري مبني. شدندضعيف، آگاه مي

گروه كنترل فقط در شرايط . شدامي اعمال ميت ناكالارزيابي ضعيف عملكرد، متغير مورد نظر يعني القاي ح

 ساعت  84بعد از . كرديكسان با دو گروه تجربي تمرين كرده اما بازخوردي دربارة عملكرد دريافت نمي
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ها پرسشنامة انتظارات خودكارامدي را قبل از اجراي آزمون، آزمودني. عمل آمدتمريني، آزمون يادداري بهبي

آزمون . بيني كردندكرد و ميزان اطمينان از كسب نتيجه در آزمون آتي را پيشتكميل و در آن، سطح عمل

عنوان افت ناشي از گرم كردن و يك كوشش حاوي يادداري با شرايط همانند، شامل يك كوشش با پنج تير به

 .عنوان تكليف معيار اجرا و نتايج ثبت شدتير به 5 

( 911 )  از پرسشنامة انتظارات خودكارامدي باندورا و آدامزآوري اطالعات انتظارات خودكارامدي براي جمع

براي تيراندازي تنظيم شده و داراي دو شاخص اصلي است؛ ( 555 )اين پرسشنامه توسط گرنيگون . استفاده شد

. است و از آزمودني خواسته شد سطح انتظارات خود را در اجراي آتي بيان كند  شاخص اول شامل پنج سطح

 5 تير از  9و  1، 0، 6،  ترتيب از پنجم، انتظارات فرد از نظر تعداد تيرهاي به هدف خورده را به سطوح اول تا

كند تا به سطحي برسد كه احساس آزمودني در صورت تأييد هر سطح عالمت بلي را مشخص مي. كندبيان مي

ود، ميزان اطمينان خود از سپس براي هر سؤال كه پاسخ مثبت داده ب. تواند آن نتيجه را كسب كندكند نمي

اين شاخص . كندتعيين مي( كامالً مطمئنم)درصد  55 تا ( مطمئن نيستم)درصد  5 كسب نتيجه را در دامنة 

عنوان سطح انتظارات خودكارامدي و هاي بلي بهمجموع پاسخ. سنجدانتظارات خودكارامدي را مي 6«قدرت»

عنوان قدرت انتظارات خودكارامدي براي هر فرد محاسبه ها بهبخش بر تعداد آنحاصل مجموع درصدهاي اطمينان

ترتيب براي عامل سطح و قدرت پايايي اين پرسشنامه در كار گرنيگون به(.   )شود و ازپرسشنامه استخراج مي

پايايي دروني پرسشنامه را با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ (  64 )محمدزاده . اعالم شده است 33/5و  39/5

 14/5ترتيب و با در نظر گرفتن مواد پرسشنامه براي سطح و قدرت به 19/5بدون در نظر گرفتن مواد پرسشنامه 

در تحقيق حاضر پايايي بيروني پرسشنامه با استفاده از شيوة آزمون مجدد و (.  )گزارش كرده است  5/ 1و 

هاي احتمالي در در مورد تفاوت هاي تحقيقبراي آزمون فرض. محاسبه شد( 5/ 1)مقدار ضريب همبستگي 

                                                           
1 - Bandura and Adams 

2 - Level 

3  - Strength 
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هاي هاي تحقيق در مورد ارتباط موقعيتمتغيره و براي آزمون فرضعملكرد و يادداري از آزمون واريانس تك

ضابطة . شكست و موفقيت و تغييرات انتظارات خودكارامدي از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد

 .تعيين شد 50/5گيري در حد آلفاي تصميم

 

 ی تحقيقهایافتهنتایج و 

 هايي ديده ها تفاوتآمده است، در هر دو عامل سطح و قدرت انتظارات گروه  گونه كه در جدول همان

عبارتي به. شود كه با توجه به نتايج آزمون تعقيبي، اين تفاوت در ميان گروه موفقيت و شكست معنادار بودمي

 در مورد ارتباط اجراي واقعي و . هاي خودكارامدي شده استلفهديگر اعمال متغير موفقيت موجب ارتقاي مؤ

جدول )شده، نتايج آزمون همبستگي پيرسون حاكي از معنادار بودن اين ارتباط در گروه موفقيت است بينيپيش

ردند و هاي خود برقرار كهاي اين گروه ارتباط معناداري را بين انتظارات خود از رفتار آتي و تواناييآزمودني(.  

 .هاي ديگر اين وضعيت مشاهده نشدتري از عملكرد خود داشتند، اما در گروهبيني دقيقپيش

 های تحقيقآزمون، عملکرد و يادداری گروههای پيشنتايج آزمون – 1جدول 

 آماره

 گروه ها

 آزمون يادداری عملکرد روز سوم پيش آزمون

M SD M SD M SD 

 88/11 1/48 57/5 1/41 55/11 6/11 موفقيت 

 88/3 3/91 16/1 88/95 84/11 88/11 شکست

 78/1 88/99 11/7 81/95 15/11 5/11 کنترل 

 P-Value 311/8 886/8 813/8 آزمون

 LSD _ (889/8()883/8) (81/8()814/8) واريانس

 85/8داری در حد آلفای  معنی



 1931ان تابستبهار و ، 3ورزشی، شمارة  _نشرية رشد و يادگيری حرکتی                                                          

 

14 

 نتايج پرسشنامة انتظارات خودکارامدی – 1جدول 

 گروه

 آماره

 P-Value کنترل شکست فقيتمو

 آزمون واريانس

P-Value 

 LSDآزمون 
M SD M SD M SD 

سطح 

 خودکارامدی
6/4 6/8 1/9 1/8 1/4 1/8 883/8 881/8 

قدرت 

 خودکارامدی
5/15 88/1 3/71 15 1/75 15 893/8 886/8 

 85/8داری در حد آلفای  معنی

 

 شدهبينیيشنتايج آزمون همبستگی عملکرد واقعی و پ – 9جدول 

 آماره

 گروه ها

 گروه کنترل گروه شکست گروه موفقيت

M r P-Value M r P- Value M r P-value 

 اجرای 

 بينی شده پيش
14/1 64/8 889/8 71/6 83/8 67/8 47/7 1/8 65/8 

   97/7   15/6   66/7 اجرای واقعی

 85/8داری در حد آلفای  معنی

 

 گيریبحث و نتيجه

هاي تحقيق تفاوت معناداري بين آزمون گروهشود، در مقايسة پيشمالحظه مي  در جدول  گونه كههمان

ها معنادار بود كه براي تعيين محل در مقايسة عملكرد روز سوم، اختالف بين گروه. شودها مشاهده نميگروه

 .ست معنادار استنتايج نشان داد اختالف بين گروه موفقيت و شك. اختالف از آزمون تعقيبي استفاده شد
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كنندگان در گروه دهد، شركتنشان مي(  جدول )كه نتايج پرسشنامة انتظارات خودكارامدي گونههمان

تحليل . موفقيت داراي سطح و قدرت انتظارات خودكارامدي باالتري نسبت به گروه شكست و كنترل بودند

اختالف گروه كنترل و گروه شكست . واريانس اختالف معناداري در بين گروه موفقيت و شكست نشان داد

ها از نظرية خودكارامدي اين يافته. معنادار نبود اما سطح انتظارات گروه كنترل نيز باالتر از گروه شكست بود

 .كندحمايت مي( 991 )باندورا 

(.   )براساس اين نظريه، عملكرد ماهرانة قبلي منشاء اصلي انتظارات خودكارامدي فرد در عملكرد آتي است 

هاي انتخاب نوع فعاليت، سطح تالش و درجة كنندهكند انتظارات خودكارامدي از اولين تعيينباندورا پيشنهاد مي

جو، سختكوش و پايدار هستند، افراد با خودكارامدي باال مبارزه. شودپايداري در مواجهه با شكست محسوب مي

. شوندگريزند و در مواجهه با شكست، مضطرب و افسرده ميكه افراد با خودكارامدي پايين، از مبارزه ميدرحالي

عنوان شكلي ويژه از اعتماد به نفس يا باوري كه فرد شايستگي انجام هر كاري را كه در انتظارات خودكارامدي به

كنندة انتظارات خودكارامدي، يكي از عوامل تعيين(.  )شود موقعيت خاص بايد انجام دهد داراست، مطرح مي

هاي بيشتري در زمينة مهارت تواند موفقيتكند كه ميتدريج باور ميآميز قبلي است كه فرد بهرب موفقيتتجا

شده از سوي مربي بر موفقيت يا ناكامي به بازخورد دادهدرك مجري از نتيجه مبني(. 1 )مورد نظر كسب كند 

ر اجراي مهارت از بازخورد افزوده، استفاده تواند براي درك فرد از ميزان توانايي خود دمربي مي. وابسته است

 .شودشواهد بسياري براي اثربخشي انگيزشي بازخورد كالمي در مطالعات خودكارامدي يافت مي. كند

شده شامل تعداد تيرهاي اصابت)هاي آزمودني مستخرج از آزمون يادداري بررسي ارتباط عملكرد واقعي گروه

شده از عامل سطح پرسشنامه در مورد تعداد تيرهاي بينيعملكرد پيش به هدف بدون توجه به امتياز آن و

. دهدهاي آزمودني و كنترل نشان ميهايي را براي گروه، تفاوت(باشدخورند، مياحتمالي كه به هدف مي

. محاسبه شد 5/ و گروه كنترل  593/5، گروه شكست 3/5همبستگي ميان دو عامل مذكور براي گروه موفقيت 

آزمون همبستگي تنها در گروه موفقيت معنادار و بيانگر ارتباط معنادار و قابل اطمينان بين نتايج قابل  نتايج

اين تجانس احساس توانايي كنترل مجري . شده بوده و حاكي از تجانس عملكرد و نتايج آن استانتظار و كسب

كارامدي براي عملكردهاي آتي و ثبات و رود كه موجب افزايش انتظارات خودشمار ميبر عملكرد و نتايج آن به

از سوي ديگر، انتظارات خودكارامدي كه با . شودشده ميپايداري در اسنادها و القاي وضعيت صالحيت آموخته
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هاي واقعي فرد در تكليف تناسب داشته باشد، موجب بهبود بهزيستي روانشناختي و تغييرات مثبت در توانايي

اي در زمينة نقش انتظارات، خودكارامدي و ميزان در مطالعه( 5 5 )  همكاران جونز و. شودانسجام فرد مي

هاي ورزشي در تمرينات مختلف به اين كننده در فعاليتشركت 9  تغيير در بهزيستي روانشناختي بر روي 

ي افراد تواند موجب نااميدي ودلسردبينانه بيش از حد افراد ميگونه كه انتظارات خوشنتيجه رسيدند همان

بينانه موجب افزايش موفقيت شده و آن نيز مجرب تمرين از ادامة فعاليت شود، در عين حال انتظارات واقع

 (.0 )موجب پيشگيري از آثار بالقوة شكست در اجرا خواهد شد 

نگر بيني نتايج قابل انتظار در گروه ناكامي، حتي در مقايسه با گروه كنترل، نشادر مقابل، ناتواني در پيش

  كافي و همكاران(. 9)ها در كسب نتايج مطلوب در عملكرد آتي بوده است آشفتگي در تبيين انتظارات و توانايي

پذيري و ثبات بر باورهاي در تحقيق دربارة آثار شكست بر باورهاي خودكارامدي و تأثير تعاملي كنترل( 559 )

بر نتايج عملكرد موجب خودكارامدي پايين و اجراي خودكارامدي نتيجه گرفتند شكست توأم با ناتواني كنترل 

 (.5 )بدتر خواهد شد 

آميز توان گفت تجارب موفقيتكنندة قبلي ميهاي پژوهش حاضر و شواهد حمايتدر نهايت باتوجه به يافته

، شوديا توأم با شكست فرد هنگام يادگيري مهارت حركتي كه از طريق بازخورد افزودة كالمي مربي منعكس مي

تجارب ناكامي موجب افت عملكرد و يادداري شده و . تواند بر عملكرد و يادگيري آثار چشمگيري داشته باشدمي

نفس موقعيتي ويژه تحت عنوان نوعي اعتمادبهانتظارات خودكارامدي نيز به. كاهدوري دورة تمرين مياز بهره

ر الگوهاي رفتاري فرد براي مواجهه با ناكامي تواند تأثير مهمي بتأثير تجارب قبلي است و تغييرات آن مي

 .گزيني منطقي داشته باشداحتمالي هدف
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